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Missie en werkzaamheden
Het NINO ondersteunt wetenschappelijk onderzoek
naar het Oude Nabije Oosten incl. Egypte. Het
onderzoekscentrum maakt deel uit van de Faculteit
Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden.
Doelen van het onderzoekscentrum zijn:
• bevorderen van wetenschappelijke bestudering
van de geschiedenis en talen van het Oude Nabije
Oosten en Egypte, evenals archeologische resten
en cultureel erfgoed, zowel in Nederland als
wereldwijd;
• stimuleren van gesprekken en samenwerking
tussen wetenschappers en studenten op deze
gebieden, van alle niveaus;
• versterken van de infrastructuur voor onderzoek
naar het Oude Nabije Oosten.
Vaste partners
• Leiden Institute for Area Studies (UL);
• Leiden University Libraries (UBL);
• Rijksmuseum van Oudheden (RMO);
• Peeters Publishers, Leuven
• Ex Oriente Lux (EOL), Nederland
De NINO-bibliotheek is onderdeel van Leiden
University Libraries. Er is een sterke historische,
praktische en collegiale band tussen NINOonderzoekscentrum en -bibliotheek. Nieuws vanuit
de NINO-bibliotheek verschijnt regelmatig in de
NINO-nieuwsbrief; gewijzigde openingstijden en
sluitingsdata worden aangekondigd via de NINOwebsite en social media.
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Onderzoekscentrum
Personeel, studentassistenten, vrijwilligers
Het onderzoekscentrum had één vaste medewerker
(C.H. van Zoest, secretaris/redacteur, 1,0 fte) in
dienst en een tijdelijke directeur (C. Waerzeggers,
0,4 fte; 1-1-2018 t/m 31-12-2019).
Postdoctoraal onderzoeker J.C. Fincke werkte t/m
30-6-2019 aan het catalogiseringsproject van de
Böhl-collectie (1,0 fte). L.E. van de Peut vervulde
deze functie (1,0 fte) van 15-9-2019 t/m 31-12020. Zij werden ondersteund door J.M.C. van ’t
Hoff, studentassistent (0,1 fte) van 1-9-2019 t/m
30-6-2020.
Het redactiewerk aan BiOr wordt ondersteund
door een 0,2 fte studentassistent; deze functie werd
gedurende het hele jaar door A.M. Jacob vervuld.
Daarnaast is er een 0,2 fte bureauassistent: A.S.E.
Mons van 15-1-2019 t/m 31-1-2020.
In september werd de eerste NINO Postdoctoral
Fellow aangesteld: L.E. Bennison-Chapman (1,0
fte; 1-9-2019 t/m 31-8-2021). Zie ook beneden
onder Subsidies.
Vanaf oktober ging het Scholten-project van
start. Postdoctoraal onderzoeker S. Zananiri werd
aangesteld voor halve tijd (0,5 fte) van 1-102019 t/m 30-9-2021. Zie ook beneden onder
Collecties.
Er waren in 2019 twee vrijwilligers (contractueel)
werkzaam bij NINO op het vlak van archiefbeheer:
L.N.M. Langerak (De Buck-archief, t/m 31-102019) en S.R.L. Berntsen (NINO-archieven). Zij
ontvangen een vrijwilligersvergoeding, conform
de regelgeving hieromtrent. Zie ook beneden
onder Collecties.
Vakreferenten A.G.M. Keizers en M.W. Keuken,
en MDA-medewerker O.T.C. Hoogzaad (NINObibliotheek) zijn medewerkers van UBL.
Stichtingsbestuur
De bestuursleden van de stichting NINO zijn:
R.T.J. Cappers (RuG), O.E. Kaper (UL), Jac.G.
van Oord (voorheen MerweOord), R.J. van der
Spek (voorheen VU), C.J.J.M. Stolker (UL), K.
van der Toorn (UvA), W. Weijland (RMO) en
E.J. Zürcher (UL). Het bestuur vergaderde op 23
januari en 5 juli.
www.nino-leiden.nl
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Subsidies
Academische Commissie
De leden van de Academische Commissie
beoordelen subsidieaanvragen en geven advies
over wetenschappelijke zaken. De commissieleden
worden benoemd door de decaan van de Faculteit
Geesteswetenschappen op voordracht van de
NINO-directeur (namens de commissie). Zij
ontvangen een onkostenvergoeding conform de
regels hieromtrent.
In 2019 waren de commissieleden: P.M.M.G.
Akkermans (UL-FdA; voorzitter) t/m 30-112019; B.S. Düring (UL-FdA; lid vanaf 1-122019); O.E. Kaper (UL-LIAS; lid); K. Kleber
(VU; lid, voorzitter vanaf 23-9-2019).
Verslagen van de door NINO gesubsidieerde
studiereizen, projecten en evenementen
verschijnen regelmatig in de NINO-nieuwsbrief.
Postdoctoral Fellows
We streven ernaar om altijd twee postdoctorale
onderzoekers in dienst te hebben: ieder jaar vindt
een nieuwe werving plaats voor een onderzoeker
die gedurende twee jaar werkzaam zal zijn bij het
NINO. Tijdens hun aanstelling voeren deze jonge
wetenschappers eigen onderzoek uit, verzorgen zij
een research master/PhD-cursus bij de landelijke
onderzoeksschool OIKOS en organiseren zij een
internationale conferentie. De positie is bedoeld
om jonge onderzoekers aan het begin van hun
wetenschappelijke carrière de nodige ervaring te
laten opdoen om hun kansen op de arbeidsmarkt
te verstevigen. Daarnaast leveren zij een actieve
bijdrage aan de wetenschapsbeoefening op het
terrein van het oude Nabije Oosten in Nederland.
In 2019 werd voor het eerst een vacature voor
deze positie uitgeschreven. Bij de sluitingsdatum,
begin april, hadden 33 geschikte kandidaten
gereageerd. De benoemingscommissie bestond uit
Olaf Kaper (UL-Egyptologie), Peter Akkermans
(UL-Archeologie), Pim Möhring (studentlid,
UU), Caroline Waerzeggers (UL-Assyriologie;
voorzitter) en Carolien van Zoest (secretaris).
Drie kandidaten werden uitgenodigd voor
een sollicitatiegesprek in mei. De commissie
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koos unaniem voor Lucy Bennison-Chapman.
Zij behaalde haar PhD in archeologie aan de
Universiteit van Liverpool in 2015 met een
onderzoek naar tokens en zegelingen in het
Neolithische Nabije Oosten. Bij het NINO
zet ze haar genoemde onderzoek voort, waarbij
ze verbinding kan maken met name met
onderzoekers van UL-FdA.
Scriptieprijzen
In 2019 werden voor het eerst prijzen toegekend
voor de beste BA- en MA-scriptie over het Oude
Nabije Oosten, geschreven in het studiejaar
2017-2018. In juni-september 2018 werden
12 scripties ingezonden, die door de eigen
scriptiebegeleiders al beoordeeld waren met een 8
of hoger. De inzendingen werden beoordeeld door
de NINO-jury bestaande uit: Renate Dekker, Jan
Gerrit Dercksen, Lucinda Dirven, Bleda Düring,
Margaretha Folmer, Melanie Gross, Carina van
den Hoven, Victor Klinkenberg, Diederik Meijer,
Miriam Müller, Rolf Strootman, Jonathan
Valk, Willemijn Waal, Caroline Waerzeggers
(voorzitter), René van Walsem, Lara Weiss, Jürgen
Zangenberg. Carolien van Zoest was secretaris
van de jury.
De prijzen werden gewonnen door: BAScriptieprijs, winnaar: Anouk Mudde, “The
Distribution of <sa5> in Hieroglyphic Luwian”;
tweede plaats: Jesse de Bruin, “Pneumatic Self
and Psychic Other”. MA-Scriptieprijs, winnaar:
Giacomo Fontana, “Seeking tombs from space
– Automatic detection and extraction of Omani
burial monuments in satellite images”; tweede
plaats: Erwin Dijkstra, “The Ambiguity of
Forests: An Assessment of the Role of Forests in
Mesopotamian Narratives Compared to Anatolia
and the Levant”. De winnaars ontvingen een
geldprijs (BA € 400, MA € 600) en presenteerden
hun winnende onderzoek op de NINO-dag in
Groningen. De tweede prijzen bestaan uit een
certificaat en een eervolle vermelding.
Reissubsidies
NINO Mobility Grants zijn kleine reissubsidies
voor jonge onderzoekers aan Nederlandse
universiteiten die voor onderzoek naar het
www.nino-leiden.nl
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buitenland willen (outgoing) en voor onderzoekers
uit het buitenland die voor onderzoek naar
Nederland willen (incoming). Beide kunnen op
vier momenten in het jaar aangevraagd worden,
met een maximum van € 1.500 per grant.
De volgende Incoming Mobility Grants werden
toegekend:
• Joanne Stolk (Gent); onderzoeksverblijf aan
Leids Papyrologisch Instituut;
• Sofie Schiødt (Kopenhagen); deelname aan
ICYE (zie onder Congressubsidies);
• Giulia Russo (Berlijn); analyse van Balikh
Survey-aardewerk in het RMO;
• Faten Kamal (Egypte); deelname aan colleges
Abnormaal Hiëratisch in Leiden;
• Mahmoud
Ahmed
Emam
(Egypte);
bestudering van Egyptische amuletten in het
RMO;

• Arianna Sacco (Leiden); samenwerking en
onderzoek naar de Tweede Tussenperiode
(Wenen);
• Carina van den Hoven (Leiden); deelname
aan International Congress of Egyptologists
(Caïro);
• Stephen Moore (Leiden); onderzoek aan
kleitabletten (British Museum);
• Nico Staring (Leiden); onderzoek naar reliëfs
uit Saqqara (Berlijn);
• Rieneke Sonnevelt (Leiden); onderzoek naar
Aramese opschriften op spijkerschrifttabletten
(British Museum);
• Daniel James Waller (Groningen); onderzoek
naar “magic bowls” (Ashmolean Museum,
Oxford);
• Renata Schiavo (Leiden); samenwerking in
Tübingen;

• Marwa Abdel Razek Badr el-Deen (Egypte);
deelname aan ICYE;

• Romy McIntosh (Leiden); analyse
vuurstenen in Palloures, Cyprus.

• Adel Kelany (Egypte); deelname aan ICYE;

Congressubsidies

• Tokihisa Higo (Japan); deelname aan ICYE
plus onderzoek in De Buck-archief;

Vanwege de behoefte aan subsidiemogelijkheden
voor kleinere wetenschappelijke congressen
(de KNAW-subsidiemogelijkheid is vervallen)
is begin 2019 een NINO Conference Subsidy
ingericht met een maximum van € 2.000 per
aanvraag. Er zijn vier aanvraagmomenten per
jaar. Toegekend werden:

• Mirko Surdi (Venetië); onderzoek aan NINOglasdia’s en -archief;
• Reinhard Pirngruber (Wenen); samenwerking
Crescat (Chicago) en Prosobab/Persia and
Babylonia (Leiden);
• Svetla Ilieva (Sofia); literatuuronderzoek in
NINO-bibliotheek;
• Luděk Vacín (Tsjechië);
archiefonderzoek in UBL;

assyriologisch

• Ahmed Nakshara (Caïro); onderzoek naar
Koptische ostraca in het RMO.
De volgende Outgoing Mobility Grants werden
toegekend:
• Alba de Ridder (Leiden); deelname aan colleges
Elamitisch (Parijs);
• Nienke Bosma (Groningen); voor deelname
aan opgraving Seleukeia Sidera (Turkije);
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• Renate Dekker; Seminar “Coptic Ostraca from
Western Thebes”, internationale workshop
(Leiden, 16-17 mei);
• Lonneke Delpeut (Association for Students
of Egyptology); “International Congress for
Young Egyptologists” (internationaal; Leiden,
augustus 2019). In overleg met ASE zijn
verschillende reisbeurzen voor sprekers uit
het buitenland toegekend, genoemd onder
Incoming Mobility Grants;
• Koen Donker van Heel (Leids Papyrologisch
Instituut); “The Island of the Divine
Crocodile”, internationale conferentie (Leiden,
10-12 oktober 2019);
www.nino-leiden.nl
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• Olaf Kaper (Egyptologie UL); NederlandsVlaamse Egyptologendag (Amsterdam, 19
oktober 2019);
• Willemijn Waal en Carola Bronkhorst (Leiden);
het Nederlandse Hettietenconvent (Leiden, 30
oktober 2019);
• Caroline Waerzeggers (Assyriologie UL); “100
years Assyriology in Leiden” (internationaal;
Leiden, december 2019).
Student Research Assistantships
Doel van deze subsidie is het koppelen van een
student aan een onderzoeker in een gezamenlijk
onderzoeksproject (0,2 fte studentassistentschap
gedurende 9 maanden, of equivalent). Er zijn
twee aanvraagmomenten per jaar. De volgende
Student Research Assistantships liepen of
begonnen in 2019:
• Olaf Kaper en Nina Biezeno, publicatie van
Laat-Egyptische grammatica;
• Joanita Vroom en Elizabeth Hicks, Leiden
Inventory of the Depot-project.
Veldwerksubsidie
Voor een klein veldwerkproject of pilot kunnen
Nederlandse onderzoekers een Fieldwork
Subsidy van maximaal € 5.000 aanvragen.
Het doel is beginnende initiatieven op weg te
helpen. De bestedingstermijn is twee jaar. Er
is één aanvraagronde per jaar. In 2019 werden
gehonoreerd:
• Peter Akkermans (UL); OSL-dateringen van
graftombes in Jordanië;
• Jürgen Zangenberg (UL); “Paleo-Ecological
Models on Everyday Life in an Ancient
Galilean Village”;
• Karel Innemée (UvA); “Architectural sculptures
in Wadi Natrun (Egypt)”.
Outreach Allowance
Organisatoren van bijeenkomsten gericht op
het grotere publiek kunnen het hele jaar door
bijdragen tussen de € 50 en € 300 vragen voor
organisatie en bekendmaking. Deze aanvragen
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worden beoordeeld door de directeur. De
subsidiemogelijkheid geniet nog geen brede
bekendheid, er werden weinig aanvragen
ontvangen. In 2019 werd toegekend:
• Michèle Meijer (Stichting Zenobia), 14e
Zenobiacongres “De Nijl. Buiten de oevers en
tegen de stroom” (Amsterdam, 26 oktober);
• studievereniging LAS Terra; DUSANE
(Leiden, 23 april 2020; verzet naar 22 april
2021, online).
(Visiting) Research Fellows
Onze
(Visiting)
Research
Fellows
bieden een waardevolle bijdrage aan het
onderzoekscentrum. Zij kunnen gebruik maken
van onderzoeksfaciliteiten van NINO en UL
op kosten van het onderzoekscentrum (o.a. LUcard). Zij ontvangen geen salaris en geen reguliere
onkostenvergoeding. De volgende Fellows uit
binnen- en buitenland waren in 2019 verbonden
aan het NINO:
Elizabeth Bettles; Geert De Breucker; Wouter
Henkelman (EPHE); Carina van den Hoven;
Alice Mouton (CNRS); Mathieu Ossendrijver
(FU Berlin); Frederik Rogner (SNSF), vanaf 1-62019; J.J. Roodenberg; Han de Roos, t/m 31-52019; Marten Stol; Jacques van der Vliet, vanaf
1-10-2019.
René Cappers (RuG) is Bijzonder hoogleraar
Ecologie en Paleo-ecologie van het Nabije Oosten
aan de Faculteit der Archeologie namens de
Stichting NINO. De onkosten voor de bijzondere
leerstoel worden gedeeld door NINO en FdA.

Publicaties
PIHANS
De hoofdredacteur verzorgt de acquisitie van
manuscripten, bijgestaan door de redactieleden
en de secretaris van het NINO. De redactie
heeft geen vast vergaderschema; de leden
ontvangen geen salaris of onkostenvergoeding.
Hoofdredacteur: J.G. Dercksen; redactieleden: J.
Eidem, K. van der Toorn, K.R. Veenhof.
Er verschenen in 2019 geen nieuwe publicaties
in de reeks.
www.nino-leiden.nl
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Egyptologische Uitgaven
De redactieleden verzorgen de acquisitie van
manuscripten, bijgestaan door de secretaris
van het NINO. De redactie heeft geen vast
vergaderschema; de leden ontvangen geen salaris
of onkostenvergoeding. Redactieleden: R.J.
Demarée, O.E. Kaper, R. van Walsem, H.O.
Willems.
Er verschenen in 2019 geen nieuwe publicaties
in de reeks.
Achaemenid History
De hoofdredacteur verzorgt de acquisitie van
manuscripten. De redactie heeft geen vast
vergaderschema; de leden ontvangen geen salaris
of onkostenvergoeding. Hoofdredacteur: Wouter
Henkelman; redactieleden: Rémy Boucharlat,
Pierre Briant, Michael Jursa, Amélie Kuhrt,
Margaret C. Root, Josef Wiesehöfer.
Er verschenen in 2019 geen nieuwe publicaties
in de reeks.
Bibliotheca Orientalis
De redactieleden zijn verantwoordelijk voor een
sectie binnen het tijdschrift BiOr. Zij verdelen
te recenseren titels en redigeren binnengekomen
recensies en artikelen binnen hun sectie. De
directeur van het NINO is hoofdredacteur; de
secretaris van het NINO is redactiesecretaris,
bijgestaan
door
een
redactieassistent
(studentassistent). De redactie vergadert twee
keer per jaar. De leden ontvangen geen salaris
of onkostenvergoeding. Redactieleden: Holger
Gzella (Semitische talen), Ronald Kon (Arabisch,
Islam, Midden-Oosten), Arie van der Kooij
(Oude Testament, jodendom), Luc Limme
(egyptologie), Diederik Meijer (archeologie),
Marten
Stol
(assyriologie),
Willemijn
Waal (Hettitologie), Caroline Waerzeggers
(assyriologie); redactieassistent: Alison Jacob.
Het vaste publicatieschema staat op de NINOwebsite, www.nino-leiden.nl/bior. Van jaargang
2019 (volume LXXVI) verschenen fascikels 1/2,
3/4 en 5/6 plus de jaarindex. Het volume omvatte
8 artikelen, 8 In Memoriams en besprekingen
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of korte aankondigingen van ca. 107 boeken
(totaal 558 kolommen). De jaarindex wordt
toegevoegd aan de cumulatieve jaarindex 19432019 (doorzoekbare pdf ) die beschikbaar is op de
NINO-website.
Anatolica
Anatolica volume 45 (2019) verscheen in
november 2019 (IV, 207 pp.; 10 artikelen).
De hoofdredacteur verzorgt de acquisitie en
peer review van de artikelen, bijgestaan door de
redactieleden. De secretaris van het NINO is
redactiesecretaris en maakt de artikelen op. De
redactie heeft geen vast vergaderschema; de leden
ontvangen geen salaris of onkostenvergoeding.
Hoofdredacteur: J.J. Roodenberg; redactieleden:
G. Algaze, J. Bennett, J. Eidem, F.A. Gerritsen,
A.H. de Groot, Th.P.J. van den Hout, M.
Özdoğan, T.K. Vorderstrasse.

Collecties
De Liagre Böhl-collectie
Jeanette Fincke werkte t/m juni aan het catalo
giseren van de kleitabletten in de Böhl-collectie. De
tabletten werden geregistreerd in een door Jeanette
ontworpen FileMaker Pro-database, ingericht na
overleg met het RMO. Het is de bedoeling dat
er een verbinding gemaakt kan worden met de
RMO-collectiedatabase en/of website. Jeanette
fotografeerde de tabletten en nam beschikbare
documentatie (inventariskaarten, TLB-kopieën,
archiefstukken enz.) in de database op.
Lidewij van de Peut vulde vanaf half september
de database verder aan met beschrijvingen van
de deelcollectie Nieuw- en Laat-Babylonische
archiefteksten. Jolieke van ’t Hoff gaf onder
steuning aan het project en maakte onder
meer Nederlandse vertalingen van de tablet
beschrijvingen.
Voor het kunstproject “Secret Gallery” van David
Maroto (Rotterdam, april-september) doneerde
Dominique Ngan-Tillard (TU Delft) een replica
van één van onze kleitabletten met envelop
(LB 1209).
www.nino-leiden.nl
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Op 21 september toonde Rients de Boer originele
kleitabletten uit de Böhl-collectie tijdens de
Leidse Nacht van Ontdekkingen.
Er werd hernieuwd contact gelegd met het CDLI;
in 2020 zullen er nieuwe scans van kleitabletten
en rolzegels gemaakt worden voor opname in de
digitale bibliotheek.
Frank Scholten-collectie
Per 1 oktober werkt Sary Zananiri aangesteld
als postdoc-onderzoeker voor de Frank
Scholten-fotocollectie. Hij werkt daarnaast als
onderzoeker bij het CrossRoads-project van
Karène Sanchez Summerer (NWO en UL). In
de voorafgaande anderhalf jaar hadden Sary
en Karène al voorbereidend onderzoek gedaan
in de Scholtencollectie. Het project omvat het
catalogiseren en van de collectie, inclusief een
gedrukte publicatie en voorbereidingen voor een
tentoonstelling. Dankzij een samenwerking met
Maartje van den Heuvel, Prentenkabinet UBL,
wordt de collectie in 2020-2021 gedigitaliseerd en
via de Digital Collections van de UB beschikbaar
gesteld. Het Scholten-project wordt grotendeels
gefinancierd vanuit het Frank Scholtenfonds,
sinds 2018 ondergebracht in de stichting
Praesidium Libertatis II.
Archieven
De Buck-archief
In 2018 is het De Buck-archief verhuisd van de
De Buck-kamer (de kamer van de hoogleraar
Egyptologie) in de NINO-bibliotheek naar een
kantoorruimte van het NINO. Het archief omvat
met name foto’s en documentatie die De Buck
gebruikte voor zijn uitgave van de Coffin Texts
(1935-1961). In de jaren ’80 is het belangrijkste
materiaal netjes geordend in archiefdozen; het
bevat wetenschappelijke informatie (gedeeltelijk
ongepubliceerd) en wordt met enige regelmaat
geraadpleegd door onderzoekers. Het materiaal
is belangrijk voor de studie naar Sarcofaagteksten,
wetenschapsgeschiedenis en de Egyptologie in
Nederland. Van december 2018 t/m oktober
2019 heeft Lucia Langerak gewerkt aan het
inventariseren, catalogiseren en voorbereiden voor
opname in de Bijzondere Collecties van UBL.
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NINO Wiki-project
De Stichting Academisch Erfgoed kondigde
in 2018 een project aan dat als doel heeft om
Nederlandse wetenschappers toe te voegen in
Wikidata, een aan Wikipedia gelieerd project.
Bij het NINO is materiaal en kennis aanwezig
over oudere vakgenoten in de assyriologie
en egyptologie, en over de geschiedenis
van de vakgebieden. We organiseerden drie
schrijfmiddagen; bij de eerste was Wikimedianin-Residence Hanno Lans aanwezig. De resultaten
waren: twee lange lijsten van relevante personen
in onze vakgebieden (overleden en levende); meer
dan 30 Wikidata-items aangemaakt of uitgebreid/
verbeterd; bijna 20 nieuwe Wikipedia-artikelen
toegevoegd (de meeste over personen); ruim 10
artikelen aangevuld/verbeterd; een niet geteld
aantal artikelen gecheckt en prima bevonden; ca.
25 afbeeldingen uit de Ahnengalerie toegevoegd
aan Wikimedia Commons. Door dit soort
informatie bij te dragen, worden onze vakgebieden
beter zichtbaar op internet. Wikipedia-artikelen
worden prominent weergegeven in Googlezoekresultaten.

Activiteiten en evenementen
31 januari (Van Swinderenhuys, Groningen):
eerste NINO-dag, georganiseerd door het
Groninger Instituut voor Archeologie en het
Qumran Instituut. Het dagprogramma omvatte
keynote lectures, lightning sessions en de
uitreiking van de Scriptieprijzen.
7 maart, 17.15u (RMO): RMO-NINO-EOLlezing “De joodse diaspora in Perzisch Egypte”
door Karel van der Toorn.
14 maart, 15u (RMO): book launch Rocco
Palermo, On the Edge of Empires.
29 maart, 17 april en 15 mei, 13-17u (college
ruimtes UL): schrijfmiddagen NINO Wiki-project.
17 mei, 15u (RMO): lezing “De tempel van Isis
in Berenike” door Olaf Kaper.
28 mei, 15u (RMO): NINO-EOL-lezing “Over
Judese hovelingen, koopmannen, kolonisten,
knechten en klerken in dienst van de Babylonische
Staat” door Kathleen Abraham.
www.nino-leiden.nl
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3 juli, 16.30-18.45u (RMO): “Kleitabletten in
de kernreactor”, verschillende presentaties over
nieuw onderzoek naar de spijkerschriftteksten uit
de Böhl-collectie.
26 september, 12u-17u (RMO): Luxor-dag, de
eerste jaarlijkse bijeenkomst van de stichting
Archeologisch Erfgoed Luxor.
22 oktober, 17u (collegezaal UL): “Origins and
development of non-written administration
in the Ancient Near East”, lezing door Lucy
Bennison-Chapman.
30 oktober, 14.30-17.00u (RMO): Hettieten
convent,
bijeenkomst
van
Nederlands
talige Hettito
logen. Lancering van de website
HittitePassages.com en afscheid van Han de Roos
als gastmedewerker van het NINO.
13 november, 15.15u (Heinsius-zaal, UBL):
book launch Clara ten Hacken, The Legend of
Saint Aur.
22 november, 20u (RMO): Veenhof-lezing
“These Bones Live! Cuneiform Knowledge and
Natural Knowledge” door Francesca Rochberg.

PR en communicatie
De activiteiten van het onderzoekscentrum en
nieuws over de bibliotheek worden voornamelijk
online bekend gemaakt; voor evenementen
wordt een poster op lokale prikborden gehangen.
Aankondigingen met internationale relevantie
worden naar Jack Sasson’s Agade-lijst gestuurd.
Het onderzoekscentrum deelt regelmatig
berichten op social media van zijn vaste partners
en van andere contacten, bijvoorbeeld over
lezingen, subsidiemogelijkheden, gewonnen
prijzen enz.
Website
De NINO-website fungeert als stabiele
informatiebron van het onderzoekscentrum en de
NINO-bibliotheek. Alle pagina’s zijn Engelstalig,
alleen voor geheel Nederlandstalige evenementen
wordt een uitzondering gemaakt.
Eind 2018 is de tab “Funding” in de plaats
gekomen van de tab “Research Projects”. Deze
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sectie geeft een overzicht van de subsidieinstrumenten; aanvragen kunnen worden
ingediend via een formulier. Deze stroomlijning
van subsidie-aanvragen blijkt goed te werken,
vergelijkbaar met het uploadformulier voor BiOrrecensies.
De pagina Library lijkt door veel bezoekers
gebruikt te worden als startpunt voor het zoeken
in de bibliotheekcatalogus. Het alternatief, via de
UBL-homepage naar de catalogus van de NINObibliotheek navigeren, kost meer klikken.
De website werd in 2019 bezocht door 17.852
gebruikers; er waren 63.466 paginaweergaven,
waarvan 50.529 uniek. De meest bezochte
pagina’s waren de homepage (8260 weergaven),
Publications (4642) en Library (3835).
In 2019 verschenen er 17 nieuwsberichten
op de NINO-website. Op de website wordt
voornamelijk “eigen” nieuws geplaatst: met name
aankondigingen van nieuwe publicaties, funding
calls, de nieuwsbrief, gewijzigde openingstijden
van de bibliotheek.
Facebook
Het aantal likes voor de pagina (ongeveer gelijk
aan het aantal personen dat de pagina volgt) nam
gedurende het jaar met 300 toe van 1436 naar
1738.
In 2019 werden 184 berichten geplaatst door
@NINO.Leiden op Facebook en 13 evenementen
aangemaakt. De berichten bereikten meestal 375
à 450 personen. Uitschieters waren met name
funding-aankondigingen: de eerste “call for
applications” voor de positie van Postdoctoral
Fellow (28 februari) werd door 4283 mensen
gezien. Verder werd de verschijning van
Egyptologische Uitgaven vol. 32, “Decoding
Signs of Identity” (3 januari), door 2521
personen gezien; de uitslag van de Scriptieprijzen
(5 februari) door 1813 personen.
Twitter
Vanaf 8 augustus werd het Twitter-account
@NINO_Leiden actief. Op 31 december waren
er 70 tweets gepost en waren er ca. 110 volgers.
Het hoogste bereik had een tweet op 12 december
www.nino-leiden.nl
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waarin de nieuwe directeur werd aangekondigd:
4852 weergaven. Berichten waarin nieuws van
het RMO werd doorgegeven hadden 3677 en
1339 weergaven; de meeste tweets bereikten ca.
400 personen.

NINO-nieuwsbrief

Overige online presence
NINO heeft een officiële vermelding op Google
Maps; informatie o.a. over openingstijden
wordt bijgewerkt wanneer nodig (bv. sluiting bij
feestdagen).

Mailinglijst
De mailinglijst “NINO-nieuws” bevat maximaal
2000 emailadressen, onderverdeeld in 4
segmenten: NINO-nieuwsbrief, NINO Annual
Meeting, NINO Funding opportunities en
NINO Publications. Mailings worden verstuurd
aan één of meer relevante segmenten van de lijst.

De NINO-nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar
en wordt als pdf-bestand rondgestuurd via onze
mailinglijst. De nieuwsbrief is Nederlandstalig
met af een toe een bijdrage in het Engels.

Verzonden mailings staan in het archief op de
NINO-website (www.nino-leiden.nl/newsletter/
archive).
Verstuurde mailings in 2019:
onderwerp
verzonden bijgevoegde pdf geopend ontvangers
NINO-activiteiten maart-april 2019
6-3-2019
395
984
NINO Funding: Call for Postdoctoral Fellow 2019
28-2-2019
435
845
NINO-nieuwsbrief maart 2019
31-3-2019 7 pagina’s A4
518
979
NINO-nieuwsbrief juni 2019
3-7-2019 7 pagina’s A4
530
958
NINO Funding: New opportunities for funding 2019
10-7-2019
410
824
NINO Funding: deadline for funding opportunities August 2019
9-8-2019
384
822
NINO-nieuwsbrief september 2019
2-10-2019 12 pagina’s A4 538
963
NINO-activiteiten oktober-november 2019
18-10-2019
410
963
NINO Annual Meeting 30 januari 2020: call for lightning sessions 2-12-2019
258
533
NINO-nieuwsbrief december 2019
22-12-2019 10 pagina’s A4 607
1.036

Divers
In februari werden de kantoorruimtes van het
NINO opgefrist. De kamers van de NINOmedewerkers (bibliotheek, secretaris, postdoc,
studentassistenten, diverse projectkamers en het
halletje met de NINO-koffiehoek op de eerste
verdieping) kregen marmoleum op de vloer en
de muren zijn wit geschilderd. De kamers werden
leeggeruimd, alle meubels en spullen gingen
een week in opslag. Een aantal oude meubels is
afgevoerd en vervangen door nieuwere kasten en
bureaus.
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Vanaf maart was er in de NINO-bibliotheek een
wisseltentoonstelling over de collectie Rudolph
Said Ruete/Seyyidah Salme (Emily) Ruete,
waarvoor Carolien van Zoest twee posters maakte.
Vanaf 4 november stond in de bibliotheek de
mini-expo “100 jaar assyriologie in beeld”, met
reconstructie van een deel van de Ahnengalerie.
De tentoonstelling en reconstructie werden
ingericht door Caroline Waerzeggers i.s.m.
Sebastiaan Berntsen en Carolien van Zoest. De
begeleidende brochure met biografieën is ook
beschikbaar op de NINO-website.
www.nino-leiden.nl

